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ABSTRAKT 
Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Hana Vávrová 

Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Účinek nových peptidů vážících taxol na proliferaci 

nádorových buněk 

 

 

 Paclitaxel (PTX), alkaloid nacházející se v kůře Taxus brevifolia, je používán 

k terapii nádorů ovárií, prsu a některých forem karcinomu plic. V ÚEB AVČR byl 

připraveny nové konjugáty PTX s peptidy, které jsou agonisty gonadotropního hormonu 

(GnRH). V předešlé studii bylo zjištěno, že některé z těchto konjugátů vykazují vyšší či 

srovnatelný antiproliferační účinek v porovnání se samotným PTX na prsní nádorové 

buňky, které mají receptory pro GnRH. Cílem této diplomové práce bylo porovnání 

účinku PTX a jeho nových derivátů v buňkách, které receptory pro GnRH nemají. Pro 

experiment byly zvoleny dva modelové systémy – buněčná linie HCT 8 odvozená 

z kolorektálního adenokarcinomu a primární kultura hepytocytů potkana. Ani jedna 

z těch linií neobsahuje receptory pro GnRH. Výsledky byly hodnoceny třemi různými 

metodami (MTT, NRU a x-Celligence). Testované konjugáty MP 264, MP 211 a MP 

260 vykazovali nižší antiproliferační účinek na buněčné linii HCT 8 a deriváty MP 264 

a MP 265 nižší cytotoxicitu v primární kultuře hepatocytů ve srovnání se samotným 

PTX. 
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 Paclitaxel (PTX), alkaloid from the bark of Taxus brevifolia, is used in treatment 

of ovary, breast and some form of lungs cancer. In Institute of experimental botany in 

Prague were preparated new conjugates with peptide agonist of receptors for 

gonadotropin-releasing hormon (GnRH). The previous studies showed that this 

conjugate have higher or same antiproliferative effect. This antiproliferative effect was 

compared with PTX on the cell line from breast cancer which have receptors for GnRH. 

The aim of this study was to compare the anti-proliferativ effect of PTX and its 

conjugates. For the experiment was chosen to two cell systemes -  HCT 8, which is 

derivate from colorectal adenocarcinoma and primary culture from liver cell from 

sewer-rat. Both cell lines have not receptors for GnRH. The results were evaluated by 

three different methods (MTT, NRU and x-Celligence). The conjugates MP 264, MP 

211 and MP 260 showed lower antiproliferative effect on the cell line HCT 8 and the 

conjugate MP 264 and MP 265 showed lower cytotoxic effect than PTX in the primary 

cell line from hepatocytes. 
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1. Úvod 

 
 Onkologická onemocnění se dnes vyskytují častěji, než tomu bylo dříve a 

představují druhou nejčastější příčinu smrti. Ačkoliv včasná diagnostika onemocnění 

zlepšuje prognózu a zvyšuje šance na vyléčení, na nádorové onemocnění zemře v České 

republice každý pátý člověk. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že je nutné věnovat 

těmto onemocněním zvýšenou pozornost (Klener 2011; Adam a kol. 2011). 

 Dnes se v terapii onkologických onemocnění začíná uplatňovat také cílená léčba, 

která spočívá především v ovlivnění procesů nebo molekul, které jsou typické pro 

nádorové buňky. Cílem těchto léčiv jsou regulační a signální proteiny nádorových 

buněk. Cílená terapie umožňuje zvýšit účinnost léčby a zároveň snížit nežádoucí účinky 

(Adam a kol. 2011). 

 Cílem předložené diplomové práce bylo testování cytotoxicity nových cílených 

derivátů paclitaxelu na buněčné linii HCT 8 odvozené z lidského kolorektálního 

adenokarcinomu a primární kultuře hepatocytů potkana.  
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2. Teoretická část 
 

2.1 Karcinom prsu 
 

 Karcinom prsu je nejčastěji se vyskytující nádorové onemocnění u žen. 

Incidence tohoto onemocnění má v dlouhodobém měřítku stoupající trend, ale mortalita 

díky včasnému záchytu a moderní léčbě klesá. I přes úspěšnost léčby zvláště v raných 

stádiích zůstává karcinom prsu nejčastějším onkogynekologickou příčinou smrti u žen 

(Roztočil a kol. 2011). 

 Karcinom prsu se méně často objevuje i u mužů, incidence toho onemocnění je 

v porovnání se ženami asi 1:135. Výskyt tohoto karcinomu u mužů má převážně 

genetický podklad, proto dochází k testování známých mutací genu BRCA1 a BRCA2. 

Mutace genu BRCA2 souvisí se zvýšeným rizikem karcinomu prsu. Asi 80% 

karcinomů má pozitivní hormonální receptory (Kolařík, Halaška, Feyereisl 2008; 

Roztočil a kol. 2011). 

 

2.1.1 Klinické projevy 

 

 Karcinom prsu se většinou dlouhou dobu projevuje asymptomaticky. 

V pokročilejším stádiu onemocnění se mohou projevit nově vzniklé formace v prsu, 

které si může palpačně detekovat sama pacientka. V některých případech se může 

objevit vtažení kůže anebo bradavky popřípadě výtok z bradavky. Bolest nepatří mezi 

časté projevy.  

 V extrémních případech může dojít k poruše kontury prsu, exulcerace kůže nebo 

krvácení. Někdy může dojít také ke zduření spádových lymfatických uzlin (Kolařík, 

Halaška, Feyereisl 2008) 

 

 

2.1.2 Rizikové faktory 

 

 Mezi rizikové faktory karcinomu prsu patří věk, rodinná anamnéza, osobní 

anamnéza, vliv exogenní aplikace hormonů a předchozí expozice ozařování 
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a) Věk 

Věk je samostatný, nezávislý rizikový faktor. Incidence tohoto onemocnění stoupá 

s věkem. U žen ve věku 65-69 let je pravděpodobnost výskytu karcinomu prsu asi 

17krát větší než u žen ve věku 30-34 let (Roztočil a kol. 2011). 

S přibývajícím věkem dochází ke stárnutí buněk a klesá schopnost buněčných 

„oprav“. Dochází k hromadění poškozeného genofondu buněk jako následku oxidačních 

procesů, volných radikálů a genotoxických vlivů (Rob a kol. 2008). 

 

b) Rodinná anamnéza 

Výskyt karcinomu prsu u příbuzných první linie (matka, sestra, dcera) zvyšuje 

riziko karcinomu dvakrát až třikrát. Toto riziko je také závislé na věku, ve kterém se 

onemocnění klinicky manifestovalo. 

Pokud se karcinom prsu objeví u příbuzných druhé linie (babička, teta) stoupá toto 

riziko 1,5krát. Při současném výskytu karcinomu jak u matky, tak u sestry stoupá riziko 

výskytu až 14krát. Přítomnost dalších rizikových faktorů ještě potencuje riziko 

familiárního karcinomu (Rob a kol. 2008). 

Při rodinné zátěži je možné nechat geneticky vyšetřit mutace genů BRCA1 a 

BRCA2, které se podílejí na vzniku hereditárního karcinomu prsu. Gen BRCA1 je 

lokalizován na 17. chromozomu a je spjat s 50% rizikem karcinomu do 50 let a s 85% 

rizikem karcinomu do 65 let života. Gen BRCA2 je lokalizován na 13. chromozomu a 

je spojen s celoživotním rizikem až 84%. Oba uvedené geny jsou autozomálně 

dominantní a jsou přenášeny oběma pohlavími, ale i přesto někteří rodinní příslušníci 

neonemocní (Roztočil a kol. 2011).  

 

c) Osobní anamnéza 

Riziko karcinomu prsu zvyšuje také časná menarche, nuliparita a pozdní 

menopauza. Začátek menarche před 12. rokem zvyšuje riziko a naopak každý rok, o 

který je nástup opožděn, snižuje riziko o 20%.  

Ženy, u kterých nastala menopauza v 55. roce, mají dvojnásobně vyšší riziko 

vzniku karcinomu prsu oproti ženám, u kterých nastala menopauza ve 45. roce. Tento 

jev je vysvětlován prodlouženým účinkem menstruačních cyklů. 

První těhotenství a porod do 20. roku snižují riziko karcinomu o polovinu 

v porovnání s nuliparitou nebo porodem po 30. roce života. Nuliparita má nižší riziko 

v porovnání s prvním těhotenstvím a porodem po 35. roce života. Pozitivní vliv 
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těhotenství, porodu a laktace lze vysvětlit morfologickou i funkční diferenciací lobulů  

mléčné žlázy. Karcinom prsu totiž vzniká z nediferencovaných lobulů. Vznik 

karcinomu u žen, které rodily, je vysvětlován selháním diferenciace v průběhu 

těhotenství. 

Kromě výše uvedených faktorů má na vznik karcinomu prsu vliv také délka 

laktace. Pokud trvala laktace minimálně jeden rok, tak dochází ke snížení rizika 

premenopauzálního karcinomu o 20%. Vztah mezi délkou laktace a postmenopauzálním 

karcinomem nebyl stanoven (Rob a kol. 2008). 

 

d) Exogenní aplikace hormonů 

Vliv exogenních estrogenů a jejich možný podíl na karcinom prsu není zcela 

vyřešen a je stále předmětem zkoumání. Hormonální substituční terapii (HRT) užívanou 

po dobu do 10 let lze považovat za bezpečnou. Při užívání HRT nad 10 let stoupá 

relativní riziko výskytu karcinomu prsu. Proto by uživatelky HRT měly být pravidelně 

kontrovány v 1-2letých intervalech. Hormony totiž mohou urychlit růst latentního klonu 

nádorových buněk (Roztočil a kol. 2011; Rob a kol. 2008) 

Hormonální kontracepce, která je indikována správně a pouze krátkodobě (do 5 let) 

nezvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu (Roztočil a kol. 2011). 

 

e) Předchozí expozice ozařování 

Ionizující záření v oblasti hrudníku a krku zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. 

S rostoucím věkem nemocných se toto riziko snižuje. Karcinom se projevuje obvykle se 

zpožděním 7-10 let od ukončení radioterapie (Roztočil a kol 2011).  

 

2.1.3 Diagnostika 

 

K diagnostice karcinomu prsu je dnes využívána celá řada diagnostických vyšetření. 

Mezi tato vyšetření patří mamografie, ultrasonografie, počítačová tomografie, 

magnetická rezonance a biopsie. 

 

a) Mamografie 

Mamografie je speciální rentgenové vyšetření, které využívá nízkoenergetické 

záření. V současné době představuje toto vyšetření jedinou účinnou metodu ke včasné 
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diagnostice karcinomu prsu. Dnes používané přístroje jsou schopny odhalit nádory 

velikosti 1-3mm. Výhoda vyšetření spočívá ve schopnosti detekovat mikrokalcifikace, 

které jsou často jediným projevem ještě nehmatného nádoru. Nevýhodou je nízká 

citlivost této metody u mladých žen a také neschopnost odlišit léze solidní a cystické 

(Rob a kol. 2008). 

 

b) Ultrasonografie 

Ultrasonografie je ultrazvukové vyšetření, které se využívá především jako 

doplňkové vyšetření nejčastěji při nejasném mamografickém nálezu. Toto vyšetření je 

také primárním vyšetřením u mladých žen do 35 let a také u těhotných a kojících žen. 

Výhody ultrasonografie spočívají v zobrazování cystických změn a mízních uzlin 

v axile. Toto vyšetření se však nehodí pro screening z důvodu malé spolehlivosti při 

detekci mikrokalcifikací (Kolařík, Halaška, Feyereisl 2008). 

 

c) Počítačová tomografie 

Počítačová tomografie se využívá pouze výjimečně a to pouze u lokálně pokročilých 

forem, u kterých je podezření na rozrůstání nádoru do obalů plic nebo do hrudní stěny. 

Nevýhodou tohoto vyšetření je poměrně vysoká radiační zátěž a menší rozlišovací 

schopnost než u mamografie (Roztočil a kol. 2011; Rob a kol. 2008). 

 

d) Magnetická rezonance 

Magnetická rezonance je poměrně nákladné vyšetření, které se využívá hlavně při 

podezření na lobulární karcinom. Toto vyšetření se začíná také využívat k vyhledávání 

mutace genu BRCA1 a BRCA2 u mladých nosiček. Velice často však při tomto 

vyšetření dochází k falešně pozitivním výsledkům vlivem hormonálních změn, které 

jsou považovány za patologické léze. Výhodou vyšetření je vysoká citlivost a 

nevýhodou nízká specifita (Roztočil a kol. 2011). 

 

e) Biopsie 

Biopsie je definitivní metoda, která spolehlivě určuje typ nádoru. Pomocí 

histochemického vyšetření lze ze vzorku také stanovit celou řadu vlastností nádorových 

buněk. Z těchto informací lze potom sestavit plán léčby a odhadnout průběh 

onemocnění. (Roztočil a kol. 2011).  
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2.1.4 Screening karcinomu prsu 

 

 Organizovaný celoplošný program screeningu karcinomu prsu byl v ČR spuštěn 

v říjnu 2002 a pokračuje až dodnes. Cílem tohoto screeningu je snížení počtu úmrtí žen 

na toto onemocnění. Vzorem pro tento celoplošný program je preventivní program 

v severoevropských zemích, kde skupina švédských vědců opakovaně publikuje snížení 

mortality na karcinom prsu o 40%. 

 Od spuštění tohoto preventivního programu do roku 2009 bylo v ČR zachyceno 

12 063 nových nádorů prsu, které byly ve více než 70% v časných stádiích. Mortalita na 

toto onemocnění je stejná jako před zavedením screeningu. 

Tento preventivní program probíhá na 66 akreditovaných pracovištích po celé ČR. 

Práce těchto pracovišť je pravidelně monitorována především po kvalitativní stránce 

(Skovajsová 2011). 

Do preventivního programu se může zapojit každá žena od 45 let. Ve dvouletých 

intervalech je prováděn mamografický screening. Na toto vyšetření odesílá ženy 

praktický lékař nebo gynekolog (Rob a kol. 2008) 

Většina zhoubných nádorů roste zpočátku pomalu a jejich velikost se zvětšuje 

exponenciálně dle pravidel Gompertzovy křivky. Dvouletý interval je označován jako 

mamografické okénko. Je to období, kdy je nádor již patrný, ale nemá žádné klinické 

projevy (Roztočil a kol. 2011). 

 

2.1.5 Terapie 

 

Strategie léčby je stanovena dle stádia onemocnění podle NMT klasifikace. N 

určuje stav lokálních uzlin, M výskyt vzdálených metastáz a T určuje velikost nádoru. 

Tato klasifikace se používá pouze pro nádory ne prekancerózy a je stejná pro obě 

pohlaví. Do terapie karcinomu prsu můžeme zahrnout chirurgickou léčbu, chemoterapii, 

hormonální léčbu, radioterapii a biologickou léčbu (Roztočil a kol. 2011). 

 

a) Chirurgická léčba 

Chirurgická léčba bývá zpravidla prvním krokem v diagnosticko-léčebném postupu 

nemocných. Chirurgické zákroky mohou být provedeny v různém rozsahu od 

jednoduchých výkonů až po mastektomii. Pokud je velikost nádoru do 4-5 cm, je 
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chirurgická léčba prvním krokem terapie. U větších nádorů je nejprve volena 

neoadjuvantní chemoterapie a poté operace. Chirurgická léčba může být v určitých 

případech kontraindikována, např. při lokálně pokročilém nádoru s infiltrací kůže nebo 

hrudní stěny a při systémových metastázách. V těchto případech je volena obvykle 

chemoterapie (Roztočil a kol. 2011; Rob a kol. 2008). 

 

b) Chemoterapie 

Chemoterapii lze u karcinomu prsu rozdělit do dvou skupin: adjuvantní a 

neoadjuvantní.  

Adjuvantní chemoterapie spočívá v podávání cytostatik po chirurgickém či 

radiačním odstranění nádorové tkáně, kdy se předpokládá ještě existence 

mikrometastáz. Tyto mikrometastázy by měla adjuvantní terapie odstranit. Tato 

chemoterapie přispívá ke zvýšení účinnosti celého léčebného postupu (Cibula, Petružela 

a kol. 2009). 

Neoadjuvantní terapie zahrnuje podání cytostatik před chirurgickým výkonem. 

Cílem této terapie je zmenšení nádoru a umožnění chirurgického zákroku nebo zlepšení 

výsledků radioterapie. Výhodou je také menší riziko výskytu vzdálených metastáz, lepší 

tolerance a neporušené cévní zásobení, které umožňuje pronikání cytostatika. Tato 

terapie by měla zahrnovat především antracykliny a taxany. Pacientky by měly prodělat 

alespoň 6 cyklů chemoterapie (Cibula, Petruželka a kol. 2009; Roztočil a kol. 2011). 

Nejúčinnějšími chemoterapeutiky v terapii metastatického karcinomu prsu jsou 

antracykliny a taxany. Při výběru cytostatik je vždy důležité zvažovat jejich toxicitu a 

preference pacientky. Klinické studie prokazují účinnost taxanů po selhání terapie 

antracykliny. Studie také prokazují lepší léčebný efekt paclitaxelu, pokud je podáván 

v týdenním intervalu oproti třítýdennímu. U docetaxelu je naopak preferováno podání 

v třítýdenním intervalu z důvodu nižší toxicity. Klinické studie také prokazují lepší 

výsledky při kombinaci taxanů (docetaxel + capecitabin, paclitaxel + gemcitabin) v 

porovnání s monoterapií u pacientek, které byly předléčeny antracykliny. V těchto 

studiích byly hodnoceny následující parametry: doba přežívání, doba do progrese a 

terapeutická odpověď (Petráková 2009). 
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Tab. 1. Nejčastější schémata chemoterapie (Roztočil a kol. 2011) 

Schéma Složení 

CMF cyklofosfamid + metotrexát + 5-fluoruracil 

FAC 5-fluoruracil + doxorubicin + cyklofosfamid 

FEC 5-fluoruracil + epirubicin + cyklofosfamid 

AC doxorubicin + cyklofosfamid 

A+T doxorubicin + taxan 

TAC taxan + doxorubicin + cyklofosfamid 

MITC+VBL mitomycin C + vinkristin 

 

 

c) Hormonální léčba 

Karcinom prsu patří mezi hormonálně dependentní nádory, které obsahují receptory 

pro hormony a mohou dobře odpovídat na antiestrogenní terapii. Antiestogenová terapie 

je užívána především u postmenopauzálních žen s expresí hormonálních receptorů. U 

těchto žen zlepšuje prognózu onemocnění a snižuje možnost recidivy (Rob a kol. 2008). 

V hormonální terapii se dnes nejčastěji využívají tyto skupiny léčiv: tamoxifen, 

analoga gonadoliberiny uvolňujícího hormon (GnRH), inhibitory aromatáz, gestageny a 

čisté antiestrogeny. Tamoxifen patří mezi léčiva, která selektivně ovlivňují estrogenové 

receptory (ER). Jeho dlouhodobé užívání však zvyšuje riziko endometriálního 

karcinomu, ale na druhé straně je schopen indukovat léčebnou odpověď u téhož 

karcinomu (Cibula, Petruželka a kol. 2009). V posledních letech je doporučováno po 

dvouletém užívání nahradit tamoxifen inhibitory aromatáz 3. generace (Roztočil a kol. 

2011). 

Inhibitory aromatáz potlačují přeměnu androstandionu na estrogen a tím dochází 

k zablokování tvorby estrogenů. Nejlepšího účinku dosahují u postmenopauzálních žen 

z důvodu neaktivity osy hypotalamus-hypofýza-ovarium a nízké produkci estrogenů 

vaječníky (Cibula, Petruželka a kol. 2009). 

Analoga GnRH v kombinaci s tamoxifenem umožnila snížení počtu operativních 

kastrací u premenopauzálních žen (Roztočil a kol. 2011).  
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d) Radioterapie 

Dnes je možné užívat pro radioterapii u karcinomu prsu pouze lineární urychlovače 

ionizujícího záření. Nejčastěji se užívá jako adjuvantní radioterapie po konzervativní 

chirurgické léčbě. Ve většině případů je ozařována hrudní oblast, klíčková a 

podklíčková oblast a axila. Radioterapii lze využít také jako paliativní léčbu u 

pokročilého neoperabilního karcinomu nebo při recidivě, pokud nebyla daná oblast již 

ozářena (Roztočil a kol. 2011). 

 

e) Biologická léčba 

Rozvoj biologické léčby byl umožněn díky získání poznatků molekulárních 

principů procesu metastazování buněk.  Biologická léčba cíleně zasahuje do klíčových 

struktur nádorové buňky. Při přenosu maligního signálu se u karcinomu prsu nejvíce 

uplatňuje receptor HER2, který má klíčovou roli na začátku signální dráhy. První 

použitou látkou byl transzumab. Transzumab je monoklonální protilátka proti 

extracelulární doméně HER2 receptoru. Indikací transzumabu je dnes metastazující 

karcinom a adjuvantní terapie HER2 dependentních nádorů. Největšího úspěchu terapie 

je dosaženo při kombinaci transzumabu s chemoterapií. Intracelulární tyrosinkinázová 

doména HER2 je cílem tyrosinkinázových inhibitorů jako např. lapatinibu (Petruželka 

2009). 

 

 2.2 Paclitaxel  
 

 Paclitaxel byl izolován z Taxus brevifolia, který patří mezi chráněné stromy 

rostoucí na pobřeží Tichého oceánu. Asi ze 3 kg kůry staletého stromu lze získat 300mg 

paclitaxelu. Tvorbu paclitaxelu podporuje na kůře parazitující houba Taxomyces 

andreanae. Taxus baccata, který se vyskytuje v Evropě, produkuje prekurzor 10-

deacetylbaccatin III, který se používá k syntéze paclitaxelu (Jahodář 2006). 

 Po chemické stránce je paclitaxel 5β,20-epoxy-1,7-dihydroxy-9-oxotax-11-en-

2α,4,10β,13α-tetrayl-4,10-diacetát-2-benzoát-13-[(2R,3S)-3-benzamido-3-fenyl-2-

hydroxypropanoát], který může být izolován z přírodních zdrojů nebo jej lze vyrobit 

fermentací či semisynteticky. Je to bílý, nebo téměř bílý krystalický prášek, který nelze 

rozpustit ve vodě. Dobře jej lze rozpustit v methanolu nebo dichlormethanu (Český 

lékopis 2009). 
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Obr. 1. Strukturní vzorec paclitaxelu (převzato z Lüllman, Mohr, Wehling 2004) 

 

2.2.1 Mechanismus účinku 

 

 Mechanismus účinku paclitaxelu spočívá v inhibici depolymerizace 

mikrotubulů, která je způsobena navázáním na β-tubulínové podjednotky mikrotubulů. 

Navázáním na tyto podjednotky dojde k tvorbě atypických mikrotubulů, které vedou 

k následné inhibici mitózy (Lüllman, Mohr, Wehling 2004). 

 Mikrotubuly, tvořeny α a β podjednotkou, jsou významnou strukturou 

cytoskeletu. Jejich význam spočívá v regulaci buněčné diferenciace, proliferace a 

apoptózy. Obě podjednotky existují v několika izoformách. Tyto molekuly jsou tvořeny 

13 paralelními protofilamenty, na které se váží mikrotubulin asociované proteiny 

(MAP) a motorové proteiny (Wang a kol. 1999). 

 Navázáním na β-tubulínové podjednotky mikrotubulů se z obvykle nestabilních 

mikrotubulů stávají stabilní struktury. Tento proces způsobí porušení dělícího vřeténka 

a zastavení buněčného cyklu v G1/G2 fázi mitózy. Porušení mikrotubulů způsobí 

indukci cyklin-dependentní kinázy p21 a to vede k fosforylaci proteinu Bcl-2. 

Fosforylace Bcl-2 vede k indukci apoptózy. Cytotoxický účinek paclitaxelu tedy 

spočívá v indukci apoptózy, která je řízena tumorsupresorovými geny p53, Bcl-2 a bax. 

Paclitaxel zesiluje účinek apoptózy pomocí p53, který pravděpodobně zapojuje bax gen. 

U pacientů s mutací genu p53 je vhodné přidat k základní chemoterapii cisplatinou také 

paclitaxel (Smoter a kol. 2011). 



18 
 

 
Obr. 2. Vazba paclitaxelu na tubulin. (převzato z Petružela, Votočka 2012) 

 

 2.2.2 Metabolismus a nežádoucí účinky  

 

 Paclitaxel je metabolizován játry pomocí cytochromu P450 (CYP) na méně 

účinné metabolity. Na jeho metabolizaci se podílejí následující izoformy CYP2C9 a 

CYP3A4. Mezi jeho nežádoucí účinky patří především útlum kostní dřeně, nejčastěji 

neutropenie, která je závislá na dávce. Dále pak neuropatie, která se vyskytuje častěji po 

infuzním podání 175mg/m2 po dobu 3 hodin. Mezi další nežádoucí účinky patří 

arthralgie a myalgie, alopecie, přecitlivělost, retence vody a reakce v místě vpichu 

(Lincová, Farghali a kol. 2007, SÚKL 2012). 

 

2.2.3 Rezistence 

 

 Rozvoj multirezistentních nádorů často brání klinické léčbě rakoviny. Nádory se 

často mohou jevit jako necitlivé k dané terapii a může docházet ke vzniku metastáz. 

Multirezistence je často způsobená expozicí cytostatika, ale může být také způsobena 

vnitřními změnami. Například hypoxie může způsobit lékovou multiresistenci a 

resistenci na radioterapii (Milane a kol. 2011). 

 Je možné, že resistence na paclitaxel je způsobena mechanismy, které jsou 

spojeny s mikrotubuly a MAPy. Resistence může být způsobena změnou struktury 
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mikrotubulů. Některé preklinické studie ukazují vztah mezi zvýšenou expresí β-tubulínu 

a resistencí na paclitaxel.  

Řada studií také ukázala, že snížená exprese Tau proteinu je spojena s lepší 

odpovědí na paclitaxel. Tau protein patří mezi MAPy (mikrotubuly asociované 

proteiny) a umožňuje stabilizaci mikrotubulů. Byla provedena studie s početnou 

skupinou pacientů, která však nepotvrdila předpokládaný význam Tau proteinu. Naopak 

zvýšená exprese Tau proteinu byla potvrzena jako dobrý prognostický faktor. Tento jev 

byl pozorován pouze u ER-pozitivního karcinomu prsu (Smoter a kol. 2011). 

 Resistence na paclitaxel byla pozorována také při in vitro testech na buněčné 

linii MCF 7, která pochází z prsní nádorové tkáně. V těchto testech bylo prokázáno, že 

resistence na paclitaxel je spojena se změnami během buněčné smrti. Dochází ke změně 

apoptotických buněk na autofagy a ke zvýšené regulaci drah pro autofagy. Tento proces 

je charakterizován chyběním enzymu kaspázy, která zprostředkovává buněčnou smrt 

(Ajabnoor a kol. 2012).  

 

2.3 Cílená terapie 
 

 Cílená terapie umožňuje zvýšit selektivitu chemoterapeutik na nádorové buňky a 

tím minimalizovat nežádoucí účinky a zlepšit tak kvalitu života pacienta. V nádorových 

buňkách probíhají některé děje jinak než ve zdravých buňkách a mají také jiné některé 

struktury. Tohoto poznatku využívá cílená terapie. Jsou vyhledávány látky, které jsou 

schopny zvyšovat účinek cytostatika v nádorových buňkách a snižovat jeho toxicitu pro 

zdravé nenádorové buňky (Přibylová a kol. 2010).   

 Například nový konjugát paclitaxelu s nanočásticí vážící albumin (nab), který je 

dobře rozpustný, umožňuje tak snížení toxicity použitého rozpouštědla. Nab-paclitaxel 

vykazuje ve třetí fázi klinického zkoušení lepší odpověď na léčbu a méně nežádoucích 

účinků v porovnání se samotným paclitaxelem. Infuzně mohou být podány vyšší dávky 

v kratším časovém úseku a bez předchozí premedikace. V USA je nab-paclitaxel 

schválený v terapii karcinomu prsu po selhání kombinované chemoterapie nebo 

v případě relapsu onemocnění během šesti měsíců po adjuvantní terapii (Vishnu, Roy 

2011). 

 Wu a kolegové (2006) připravili derivát paclitaxelu, který ovlivňuje receptory 

pro kyselinu listovou (FR). FR mají často zvýšenou expresi v nádorových buňkách. 
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Tento derivát byl připraven z důvodu snížení toxicity rozpouštědla, prodloužení 

systémové cirkulace a selektivního účinku na FR. Paclitaxel je nerozpustný ve vodě, a 

proto se jako rozpouštědlo obvykle používá Cremophor EL®, který je tvořený 

ethanolem a polyethoxylovaným ricinovým olejem v poměru 1:1. Uvedený derivát byl 

připraven ve formě liposomu a byl konjugován s paclitaxelem v poměru 1:33. Tento 

konjugát paclitaxelu vykazuje lepší farmakokinetické vlastnosti a vykazuje potenciál 

pro terapii FR pozitivních nádorů. 

 Paclitaxel byl také kombinován s protilátkami. Baselga a kolegové (1998) 

zkoušeli podání paclitaxelu s rekombinantní humánní protilátkou proti HER 2 

(onkoprotein, který kóduje transmembránový receptor růstového faktoru). 

Rekombinantní humánní protilátka proti HER 2 potlačuje růst buněk karcinomu prsu se 

zvýšenou expresí HER 2. Tato protilátka zesiluje cytotoxický účinek paclitaxelu a 

doxorubicinu. Kombinací paclitaxelu a protilátky dochází k většímu potlačení růstu 

nádorových buněk a má prokazatelně lepší kompletní nádorovou regresi než podávání 

látek odděleně. 

 Byl také připraven derivát paclitaxelu s nanočásticí z polymeru kyseliny 

glutámové a kyseliny listové. Nanočástice byla navržena k ovlivnění receptorů pro 

kyselinu listovou. Selektivita cytotoxicity byla testována na nádorových buňkách 

obsahující receptory pro kyselinu listovou a při in vitro studiích bylo potvrzeno, že 

vychytávání konjugátů je zprostředkováno specificky těmito receptory (Lee 2006). 

 

2.3.1 Konjugáty paclitaxelu s peptidy 

 

 Chen a kolegové (2005) připravili konjugát paclitaxelu s bicyklickým peptidem. 

Tento cyklický peptid se selektivně váže na αv receptor integrinu, který se nachází 

v nádorové tkáni. Výsledky in vitro testů ukazují, že tento peptid inhibuje buněčnou 

proliferaci zastavením buněčného cyklu ve fázi G0/G1. Konjugát inhibuje buněčnou 

proliferaci srovnatelně s paclitaxelem a vykazuje nižší toxicitu a lepší selektivitu na 

nádorové buňky. 

 Bylo připraveno také pět derivátů paclitaxelu, ve kterých byl paclitaxel 

kovalentně vázán na peptidy nebo syntetické nosiče. Připravené konjugáty vykazují 

větší rozpustnost ve vodě než paclitaxel a inhibují proliferaci nádorových linií prsu, 
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prostaty a děložního čípku. Jeden z derivátů vykazuje lepší biologickou aktivitu než 

paclitaxel na uvedené nádorové linie (Papas a kol. 2007). 

 Blanc a kolegové (2004) připravili derivát paclitaxelu spojeného s peptidovým 

vektorem SynB3, který je schopen zvýšit rozpustnost paclitaxelu a jeho průchod do 

mozku u myší. Pro testování toho derivátu byla použita mozková tkáň z myší, která 

měla deficit P-glykoproteinu. Výsledky této studie ukazují, že peptidový vektor SynB3 

může mít významnou roli v terapii mozkových nádorů. 

 Byl připraven také peptidový analog hormonu somatostatinu – octreotid, který 

Shen a kolegové (2008) navázali na jednu nebo dvě molekuly paclitaxelu. Receptory 

pro somatostatin se nacházejí v buněčné membráně nádorových buněk a také 

v cytoplazmě. Tyto látky podporují inhibici nádorového růstu a mají nižší cytotoxicitu 

než samotný paclitaxel. 

 Prsní nádorové buňky také obsahují receptory pro oxytocin. Oxytocin je hormon 

peptidové povahy produkovaný v hypotalamu. Byl připraven derivát oxytocinu, který 

byl konjugován s paclitaxelem. Jako nosič byla použita polymerní sloučenina 

polyaspartamid. Výhodou tohoto nosiče je jeho dobrá rozpustnost ve vodě a netoxicita. 

Tyto konjugáty byly testovány na buněčné linii MCF 7 (Cavallaro a kol. 2007).  

  

2.4 Gonadotropin uvolňující hormon - GnRH 
 

 GnRH je dekapeptid produkovaný hypotalamem, který je pomocí portálního 

oběhu transportován do adenohypofýzy. V adenohypofýze obsazuje gonadotropní 

receptory, které ovlivňují produkci folikuly stimulujícího a luteinizačního hormonu. 

GnRH je uvolňován pulzně. V hypotalamu jsou umístěny receptory pro zpětnou 

regulaci sekrece GnRH. Výdej GnRH je také ovlivňován excitačními a inhibičními 

mediátory, které mají také své receptory v hypotalamu (Trojan a kol. 2003). 

 Receptory pro GnRH se nenacházejí pouze v centrálním nervovém systému, ale 

také v některých tkáních jako například endometrium, vaječníky, prsní tkáň, 

gastrointestinální systém a maligní nádory prsu a vaječníků. Díky tomuto poznatku se 

využívají antagonisté těchto receptorů. Tyto látky našly uplatnění především 

v gynekologii, reproduktivní medicíně, urologii a onkologii. Dobrá snášenlivost těchto 

látek a jejich aktivita po perorálním podání může poskytnout alternativu k dlouhodobě 

účinným injekcím (Tan, Bukulmez 2011). 
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 Agonisté GnRH jsou používáni při supresi testosteronu při karcinomu prostaty. 

Tato terapie je však spjata s nežádoucími účinky na kardiovaskulární systém, jako je 

například infarkt myokardu. Byl zkoumán účinek GnRH na myší kardiomyocyty. 

Výsledky této studie ukazují, že GnRH je schopen regulovat srdeční kontraktilitu, 

pokud jsou přítomny receptory pro GnRH v lidském srdci, může dysfunkce tohoto 

systému hrát důležitou roli při srdeční patologii. Toto bylo pozorováno u mužů léčených 

agonisty GnRH s rakovinou prostaty (Dong a kol 2011). 

 

2.5 Buněčné kultury 
 

 Buněčné kultury jsou dnes hojně využívaným modelem ve výzkumu. Mezi jejich 

výhody patří většinou poměrně snadná kultivace a také krátká doba, za kterou lze získat 

velké množství homogenního materiálu. Na těchto kulturách lze také provádět pokusy, 

při kterých dochází k usmrcení buněk. Tento model má však také své nevýhody, mezi 

které patří především růst za nefyziologických podmínek v živném médiu. Při užití 

buněčných kultur také nedochází k přenosu signálů, jako v živých organismech. 

 Kultivace buněčných kultur je však náročná jak na technické vybavení 

laboratoře, tak na personál. Většina používaných pomůcek je jednorázová a všechny 

použité chemikálie i pomůcky nesmí obsahovat kontaminanty. Pro buněčný růst je 

důležité nastavení vhodných kultivačních podmínek. Většina buněk je kultivována při 

teplotě 37°C a 5% CO2, který napodobuje poměry v extracelulární tekutině. 

 Jako primární kultura se označují buňky získané například ze zvířat. Tyto 

kultury mohou být také získávány z lidských zdrojů. Primární kultura je velice často 

dále kultivována. Pro vytvoření primární kultury lze použít jak zdravé, tak i nádorové 

buňky. U zdravých buněk dochází po několika pasážích k zestárnutí. U nádorových 

buněk většinou k tomuto procesu nedochází (Vejražka 2012). 
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2.5.1 HCT 8 

 

 
Obr. 3. Buňky HCT 8 v kultivační lahvi (100x) 

 

 Buněčná linie HCT 8 pochází z lidského střevního adenokarcinomu 67letého 

muže. Tato buněčná linie je komerčně dodávaná firmou ATCC.  Pro kultivaci těchto 

buněk se používá médium RPMI 1640, které bylo doplněno o koňské sérum v konečné 

koncentraci 10%. Tyto buňky jsou inkubovány při 37°C v prostředí 5% CO2 (ATCC 

2012). Pro naše experimenty bylo důležité, že tato linie nemá receptory pro GnRH. 

 Kultivační médium může být také doplněno o jiné složky. White a kolegové 

(1996) testovali na této buněčné linii viry způsobující akutní gastroenteritidu. Kultivační 

médium RPMI doplnili o FBS, penicilin a streptomycin. Jiní autoři použili k doplnění 

média pyruvát, glutamin a koňské sérum (Hunter a kol. 1991). 

 Cucina a kolegové (2012) zjišťovali vliv nikotinu na nádorové buňky. K tomuto 

pokusu použili buněčnou linii HCT 8, ke které přidali nikotin, nebo kombinaci nikotinu 

a α-bungarotoxinu (antagonista nikotinových receptorů). Výsledky této studie ukazují, 

že nikotin způsobuje zvýšení buněčné proliferace a útlum apoptózy. Buněčný růst je 

pravděpodobně způsoben stimulací nikotinových receptorů v této tkáni. Přidáním α-

bungarotoxinu docházelo k potlačení tohoto jevu. Nikotin obsažený v cigaretovém kouři 

se tedy může podílet na rozvoji a progresi karcinomu tlustého střeva. 
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2.5.2 MCF 7 
 

 
 

 Obr. 4. Buňky MCF 7v kultivační lahvi (100x, kultivováno v naší laboratoři) 

 

 Tato buněčná linie pochází z prsní nádorové tkáně 69leté ženy. Jako kultivační 

médium se používá DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle Medium) obohacené 10% 

FBS. Tyto buňky obsahují estrogenové receptory a receptory pro GnRH. Růst těchto 

buněk je inhibován tumor nekrotizujícím faktorem α (TNFα) (Lawrence Berkey 

National Laboratory 2012). 

 Kortikotropin uvolňující hormon může hrát významnou roli při rozvoji 

karcinomu prsu. Analoga tohoto hormonu byla přidána k buněčné linii MCF 7 a byl 

zkoumán jejich vliv na buněčnou apoptózu. Výsledky ukazují, že tato analoga podporují 

apoptózu buněk MCF 7 pomocí regulace exprese a distribuce androgenních receptorů a 

receptorů pro vitamín D. Mechanismus jejich účinku zahrnuje fosforylaci proteinu 27, 

zvýšení exprese proteinů pro androgenní receptory a receptory pro vitamín a jejich 

translokaci (Jin a kol. 2012). 
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3. Cíl práce 
 

Cílem této diplomové práce bylo: 

1) Optimalizace metod pro stanovení cytotoxicity v buněčné linii HCT 8 (MTT, 

Neutral Red Uptake) 

2) Testování antiproliferačního účinku paclitaxelu a jeho nových derivátů 

v buněčné linii pomocí metod MTT, NRU a monitorováním životnosti buněk 

v reálném čase přístrojem x-Celligence. Porovnání výsledků jednotlivých metod. 

3) Porovnání cytotoxicity nových derivátů v primární kultuře hepatocytů potkana. 
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4. Experimentální část 
 

4.1 Materiál a chemikálie 
 

Buněčná linie HCT 8 – American Tissue Cell Collection (CCL-244) 

Paclitaxel – Cedarburg Hauser Pharmaceuticals Inc. (Brodway, Denver, USA) 

MP 211, MP 260, MP 264, MP 265 – připravené ÚEB AVČR Praha 

RPMI – Sigma-Aldrich (Praha, ČR) 

FBS (fetální hovězí sérum) – Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) 

HS (koňské sérum) – Lonza (Praha, ČR) 

Penicilin, streptomycin – Lonza (Praha, ČR) 

Pyruvát, sodná sůl – Lonza (Praha ČR) 

DMSO (dimethylsulfoxid) – Sigma-Aldrich (Praha, ČR) 

MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) – Sigma-Aldrich 

(Praha, ČR) 

Trypsin – Lonza (Praha, ČR) 

PBS (fosfátový pufr se solemi v tabletách) – Sigma-Aldrich (Praha, ČR) 

Běžné chemikálie čistoty p.a. 

 

4.2 Pomůcky a přístroje 
Pomůcky: 

Sterilní kultivační láhve, sterilní pipety, elektrický pipetovací nástavec, kádinky, 

automatické pipety, sterilní pipetovací špičky, Bürkerova komůrka, stopky, 

mikrotitrační destičky, multikanálové pipety, mikrozkumavky, stojánek na zkumavky, 

váženka, navažovací kopistka, zlaté mikrotitrační destičky pro RTCA, rukavice, Petriho 

misky, Büchnerova nálevka, centrifugací kyvety, odměrný válec, Erlenova baňka, 

odsávací baňka. 

 

Přístroje a zařízení: 

Laminární box – BioAir AURA 2000 M.A.C. 

Mikroskop – Nikon Eclipse TS 100 

CO2 inkubátor – HeraCell 
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Vodní lázeň – Memmert 

Zamražovací kontejner – NALGENE, Sigma C1562 

Mrazicí box (-80°C) - HeraFreeze 

Analytické váhy – Scaltec SBC 22 

Spektrometrický a spektrofluorimetrický analyzátor Tecan Infinite M 200 

Třepačka – IKA MS2 Minishaker 

Centrifugy stolní – Eppendorf 5810R 

 

4.3 Metody 
 

4.3.1 Příprava kultivačního média 

 

 Kultivační médium RPMI-1640 R 8758 bylo vyvinuto Moorem a kolektivem 

v Roosel Park Memorial Institute (RPMI). Toto médium obsahuje hydrogenuhličitan 

sodný a L-glutamin.  

Kultivační médium bylo připraveno ze 450ml média RPMI-1640, ke kterému 

bylo přidáno 25ml inaktivovaného FBS (5%), 25ml inaktivovaného HS (5%), 2,5ml 

Penicilin/Streptomycin (0,5%) a 5ml pyruvátu (1%). 

Inaktivace sér zvýšenou teplotou probíhala po dobu 30 minut při 57°C. 

Jako protimikrobní přísada byla přidána kombinace antibiotik 

Penicilin/Streptomycin v koncentraci 10mg/ml. 

Pyruvát sodný slouží buňkám jako zdroj energie a metabolický prekurzor a 

rovněž chrání buňky před působením peroxidu vodíku. 

 

4.3.2 Rozmražování buněk 

 

Buňky se dlouhodobě uchovávají ve zmraženém stavu v kapalném dusíku. Proto 

musely být nejprve rozmraženy. Po správně provedeném rozmražení by měly být buňky 

v suspenzi jednotlivě, aby mohlo dojít k jejich dalšímu množení a růstu. 

Po vyjmutí z mrazícího zařízení byly buňky v zamražovací zkumavce asi 1-2 

minuty zahřívány ve vodní lázni vyhřáté na 37°C. Po otevření zamražovací zkumavky 

bylo nejprve vydesinfikováno víčko. 
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Do 15ml zkumavky bylo napipetováno 12ml nezahřátého kultivačního média. 

Poté byla k médiu přidána rozmražená buněčné suspenze. Následně byla provedena 

homogenizace suspenze pomocí pipety. 

Suspenze byla centrifugována 5 minut při 70g při laboratorní teplotě. Poté byl odsát 

supernatant a sediment byl resuspendován v 15 ml čerstvého kultivačního média. 

Do připravené 75cm2 kultivační lahve bylo přeneseno 15ml buněčné suspenze. 

Následně byla buněčná suspenze umístěna do inkubátoru, kde se nechala růst při 37°C a 

5% CO2 . 

Druhý den bylo vyměněno kultivační médium a dále se již pokračovalo klasickou 

pasáží. 

 

4.3.3 Pasážování buněk 

 

Po vyjmutí kultivační lahve (75cm2) z inkubátoru (37°C, 5%CO2) bylo nejprve 

slitím odstraněno kultivační médium a poté byly buňky dvakrát opláchnuty 7ml 

sterilního pufru PBS. Opláchnutí sterilním pufrem se provádí proto, abychom buňky 

zbavili vápníku a usnadnili působení T-E (trypsin-EDTA). 

Následně byly přidány pipetou 2ml T-E, který byl kývavým pohybem rozprostřen 

po kultivační lahvi, aby byly všechny buňky rovnoměrně vystaveny jeho působení. T-E 

způsobuje uvolnění buněk. Buňky byly jeho působení vystaveny asi 30sekund a poté 

byly 2/3 T-E pipetou odstraněny. Následně byla kultivační láhev uzavřena a maximálně 

na 5 minut vložena do inkubátoru. 

Po vyjmutí z inkubátoru byl pomocí mikroskopu zkontrolován kulovitý tvar buněk. 

Pokud měla většina buněk kulovitý tvar, byly buňky sklepnuty ke spodní části lahve 

prudkým trhnutím, čímž se zabránilo vzniku shluků. 

Buňky byly spláchnuty ze stěn kultivační lahve 4ml kultivačního média pomocí 

pipety a následně byly pipetou homogenizovány.  

Následně byl všechen homogenát napipetován a 0,8ml bylo přeneseno do nové 

kultivační lahve (75cm2) a poté bylo přidáno 13ml kultivačního média. Zbylý 

homogenát byl nasazen na pokus. Kultivační láhev byla umístěna do inkubátoru (37°C, 

5% CO2). 

Pasážování buněk bylo prováděno vždy pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Výměna 

média, z důvodu vyčerpání živin, byla prováděna vždy po 24 hodinách.  
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4.3.4 Rutinní kultivace 

 

Z láhve bylo slitím odstraněno staré médium a napipetováno 13ml nového média.  

 

4.3.5 Počítání buněk v Bürkerově  komůrce 

 

Počítání buněk v Bürkerově komůrce se provádí před každým provedením testu 

cytotoxicity i před testem kontinuální životnosti buněk. 

Pipetou bylo odebráno 10µl buněčné suspenze a pipetováno do každé poloviny 

Bürkerovy komůrky. Poté byly buňky počítány pomocí mikroskopu. Při počítání byly 

zanedbány vždy 2 strany čtverce (horní a pravá stana). Buňky, které se těchto stran 

dotýkaly, nebo ležely na rozhraní čtverců, nebyly počítány. Buňky v deseti čtvercích 

ležících úhlopříčně byly spočítány. Toto bylo provedeno v obou polovinách Bürkerovy 

komůrky. Nakonec byl zjištěn počet buněk ve 100µl média. Suspenze byla poté dle 

potřeby naředěna médiem tak, aby výsledné množství buněk bylo 2 000 buněk ve 100µl 

média. 

Pro zjištění počtu buněk ve 100µl média byl použit následující výpočet: 

Celkový počet buněk / 2 = x ( počet buněk v jedné polovině komůrky) 

x/10 = a (počet buněk v jednom čtverci) 

(a * 8) / 2 = b (počet ml média, který je potřeba přidat k suspenzi, aby bylo ve 100µl 

suspenze 2000bk) 

Například:  

Celkový počet buněk 188 

188/2 = 94 v jedné polovině komůrky 

94 /10 = 9,4 v jedné buňce 

(9,4*8)/2 = 37,6 ml média doplníme k suspenzi buněk 

 

4.3.6 Zamražování buněk 

 

Dlouhodobě se buněčné linie uchovávají zamražené v tekutém dusíku. Buněčné 

linie byly zamraženy do 1,5 ml ampule. Nejprve byla buněčná suspenze získaná pasáží 

naředěna médiem. Ředění bylo provedeno tak, aby v 1,2ml média byla buněčná 

konfluence 80-90%   na ploše 25cm2.  
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Poté bylo 1,2ml naředěné buněčné suspenze napipetováno do zamražovací 

zkumavky a následně bylo přidáno 150µl sterilního séra a 150µl sterilního DMSO. Po 

uzavření zkumavky byl její obsah několikrát důkladně promísen. Následně byla 

zkumavka umístěna do zamražovacího kontejneru, který je naplněný isopropanolem. 

Kontejner byl poté rychle umístěn do mrazicího boxu, ve kterém probíhalo gradientové 

zamražování (-1°C/min). Druhý den byla zamražená buněčná suspenze přenesena do 

tekutého dusíku. 

 

4.4 Izolace a kultivace hepatocytů z jater potkana 
 

Vypreparovaná celá nepoškozená játra byla přenesena do Büchnerovy nálevky, 

která byla umístěna nad odpadní nádobou. Poté byla provedena postupná perfúze všech 

cév, které vstupují do jater. 

Nejprve byla játra promývána perfúzním roztokem (A) bez vápníku a s chelatačním 

činidlem. Fyziologické pH roztoku bylo udržováno probubláváním pneumoxidem. 

Promývání roztokem A bylo prováděno až do odkrvení jater. Následně byla játra 

promývána roztokem s kolagenasou a vápníkem (BK). Když byla jaterní tkáň dostatečně 

natrávena vlivem kolagenasy, bylo promývání ukončeno (cca 5-7 minut).  

Poté byla játra přendána do skleněné misky, která byla umístěna v ledové lázni, a 

byl k nim přidán roztok na vyklepávání hepatocytů (BV). Roztok obsahoval vápník a 

albumin, ale již neobsahoval kolagenasu. Pomocí pinzety byly z jater do média 

vyklepány hepatocyty. 

Vzniklá suspenze hepatocytů a zbytky jaterní tkáně byly zfiltrovány přes nylonové 

sítko. Filtrací vzniklá suspenze byla rozdělena do 4-8 centrifugačních kyvet, které byly 

předem vychlazené. Poté byly kyvety umístěny do centrifugy a centrifugovány při 4°C 

5 minut při 40g. 

Vzniklý supernatant byl slitím odstraněn a peleta byla resuspendována ve 

vychlazeném sterilním médiu (C) pomocí zpětného pipetování. Vzniklá suspenze byla 

znovu centrifugována 5 minut při 40g. Tento postup byl proveden dvakrát.  

Vzniklý supernatant byl v laminárním boxu opět slitím odstraněn a peleta 

resuspendována pomocí zpětného pipetování ve vychlazeném živném médiu ISOM 

(médium tvořeno médiem HAM F12 a Williams v poměru 1:1). Vzniklá suspenze byla 

naposledy centrifugována 5 minut při 40g ve sterilních vychlazených kyvetách. 
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Supernatant byl v laminárním boxu slitím odstraněn a peleta resuspendována 

pomocí zpětného pipetování ve vychlazeném živném médiu s FCS (fetální hovězí 

sérum) bez inzulínu. Vzniklá suspenze byla přenesena do kádinky. 

Bylo odebráno 30µl vzniklé suspenze do eppendorfky. K odebrané suspenzi bylo 

přidáno 30µl trypanové modři a směs byla promíchána. Poté byla přenesena do 

Bürkerovy komůrky a byla zjištěna koncentrace buněk v suspenzi a jejich životnost. 

Počet živých a mrtvých buněk byl zjištěn pomocí mikroskopu s počítačem. 

Následně byla suspenze hepatocytů naředěna pomocí média s FCS bez inzulínu na 

koncentraci 0,8-1,0 * 106 živých hepatocytů/ml. Tato suspenze byla nanesena do 96 

jamkových destiček po 0,05ml. 

Destičky byly umístěny do inkubátoru (37°C, 5% CO2), kde docházelo po dobu 4 

hodin k uchycení hepatocytů. Po 4 hodinách bylo vyměněno médium za čerstvé. Toto 

médium již obsahovalo insulín a neobsahovalo FCS. 

 

 

Tab. 2. Roztoky pro izolaci a kultivaci hepatocytů 

Název roztoku Složení Množství 

Roztok solí NaCl 16 g 

 KCl 0,8 g 

 MgSO4 . 7 H2O 0,4 g 

 voda ad 200 ml 

Fosfátový pufr NaHPO4 . 12 H2O 0,24 g 

 KH2PO4 0,04 g 

 voda ad 20 ml 

1M Na HCO3 NaHCO3 16,8 g 

 voda ad 200 ml 

Zásobní roztok 1 voda 1780 ml 

 roztok solí 200 ml 

 fosfátový pufr 20 ml 

Zásobní roztok 2 zásobní roztok 2 (pH 7,4) 731 ml 

 1 M NaHCO3 19 ml 

Roztok CaCl2  CaCl2 4 g 

 voda 50 ml 
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Roztok A zásobní roztok 2 500 ml 

 EGTA 0,075 g 

Roztok B zásobní roztok 2 (pH 7,4) 250 ml 

 Roztok CaCl2 0,5 ml 

Roztok BK roztok B 100 ml 

 kolagenasa 50 mg 

Roztok BV roztok B 150 ml 

 albumin 1,5 g 

Roztok C zásobní roztok 1 (pH 7,4) 1250 ml 

 sterilní roztok CaCl2  2,5 ml 

 

  

4.5 Stanovení cytotoxicity  
 

4.5.1 Test pomocí neutrální červeně – Neutral Red uptake test 

 

Princip této metody spočívá v hromadění vitálního barviva neutrální červeně 

v lyzosomech zdravých buněk. Pokud je v buňce fyziologické pH, prostupuje toto 

barvivo buněčnou membránou a získává náboj. Vlivem získaného náboje neprostupuje 

zpět do cytoplasmy. Při poškození buňky nebo jejím zániku dojde ke zvýšení 

propustnosti membrány a tím také k uvolnění neutrální červeně. 

Pro tento test byl nejprve pomocí Bürkerovy komůrky zjištěn počet buněk ve 100µl 

a poté byl jejich počet upraven přidáním média na 2 000bk ve 100µl suspenze. 

Následně bylo do 96 jamkové destičky do 10 sloupců pipetováno 100µl buněčné 

suspenze (jeden sloupec byl kontrolní a do zbylých byly přidány testované látky ve 

vzestupné koncentraci 1nM až 750nM). Do jamek, nacházejících se po obvodu, byla 

pipetována sterilní čištěná voda. Poté byla 96 jamková destička umístěna do inkubátoru 

a inkubována při 37°C a 5% CO2.   

Druhý den bylo k buněčné suspenzi připipetováno 100µl testovaných látek ve 

vzestupných koncentracích. První sloupec byl použit jako kontrolní a bylo k buněčné 

suspenzi přidáno pouze DMSO (0,1% roztok). Poté byla destička umístěna opět do 

inkubátoru a byla inkubována 48 hodin. 
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Po 48 hodinách byl proveden vlastní test pomocí neutrální červeně. Nejprve bylo 

odsáto 100µl média z každé jamky a poté přidáno 100µl roztoku neutrální červeně 

(tvořený z 19,5 ml média a 0,5 ml červeně). Následně byly destičky umístěny opět do 

inkubátoru a 3 hodiny inkubovány. 

Po 3 hodinové inkubaci byly destičky vyndány z inkubátoru a bylo odsáto veškeré 

médium. A k buňkám bylo připipetováno 100µl fixačního roztoku (roztok byl 

připravený ze 188,8ml redestilované vody; 11,2ml formaldehydu a 2g chloridu 

vápenatého). Destička s buňkami byla ponechána 15 minut mimo inkubátor při 

pokojové teplotě. 

Po 15 minutách byl fixační roztok slit a následně byly buňky dvakrát propláchnuty 

50µl nesterilního PBS. Nakonec bylo přidáno 200µl lyzačního roztoku (roztok byl 

připravený z 208ml 96% etanolu a 192ml redestilované vody, poté byly odebrány 4ml 

vzniklého roztoku a připipetovány 4ml kyseliny octové) a destička byla ponechána 15 

minut při pokojové teplotě a poté 15 minut třepána na třepačce (550rpm). 

Vlivem lyzačního roztoku dochází k rozrušení buněk a vylití barviva. Absorbance se 

odečítá při 540nm. Při vyhodnocování se používá hodnota absorbance vzorku mínus 

absorbance blanku. Jako blank byl použit první sloupec bez buněk. Hodnoty jsou 

vyjádřeny jako procenta kontroly v závislosti na koncentraci testovaných látek. 

 

4.5.2 MTT test 

 

Principem této metody je schopnost mitochondriálních dehydrogenas živých buněk 

přeměňovat žlutý ve vodě rozpustný MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromid) na fialový ve vodě nerozpustný formazan. 

Při tomto testu byl nejprve pomocí Bürkerovy komůrky zjištěn počet buněk ve 

100µl a poté byl jejich počet upraven přidáním média na 2 000bk ve 100µl suspenze. 

Následně bylo do 96 jamkové destičky do 10 sloupců pipetováno 100µl buněčné 

suspenze (jeden sloupec byl kontrolní a do zbylých byly přidány testované látky ve 

vzestupné koncentraci 1nM až 750nM). Do jamek, nacházejících se po obvodu, byla 

pipetována sterilní redestilovaná voda. Poté byla 96 jamková destička umístěna do 

inkubátoru a inkubována při 37°C a 5% CO2.    
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Po 48 hodinách byl proveden vlastní MTT test. Nejprve byl připraven roztok MTT o 

koncentraci 3mg MTT na 1ml fosfátového pufru (0,1M; pH 7,4). Pro rozpouštění MTT 

byl použit ultrazvuk a poté byl roztok zahřátý ve vodní lázni na 37°C. 

Do každé jamky bylo pipetováno 25µl předehřátého roztoku MTT pomocí 

multikanálové pipety. Poté byly destičky opět umístěny do inkubátoru a inkubovány 1 

hodinu při 37°C a 5% CO2. 

Po jedné hodině bylo slitím odstraněno médium a do každé jamky bylo pipetováno 

50µl 0,08M kyseliny chlorovodíkové v isopropanolu (2ml 4M kyseliny chlorovodíkové 

v 98ml isopropanolu). Následně byly destičky umístěny do třepačky (550rpm, 25°C) a 

po dobu 30 minut docházelo k lyzování buněk a rozpouštění vzniklého formazanu. 

Poté byla změřena absorbance na čtečce při vlnové délce 570 a 690nm. Nakonec 

byla životnost buněk vyjádřena jako % kontroly. Jako blank byl použit sloupec bez 

buněčné suspenze. 

      

4.5.3 Test kontinuálního monitorování životnosti v čase – x-Celligence 

 

Princip této metody spočívá v měření elektrické impedance pomocí mikroelektrod, 

které jsou umístěny na dně destiček. Toto měření nám umožňuje získat kvantitativní 

informace o biologickém stavu buněk zahrnující počet buněk, jejich životnost a 

morfologii. 

Pro tento test byly použity zlaté destičky se šestnácti jamkami. Nejprve bylo do 

každé jamky pipetováno 90µl čistého média a poté 100µl buněčné suspenze (2000bk ve 

100µl média). 

Poté byly destičky vloženy do přístroje. Před vlastním měřením docházelo po dobu 

30 minut k usazení buněk. Po 30 minutách bylo započato měření odporu přisedlých 

buněk. 

Druhý den bylo přidáno 10µl  testovaných látek ve vybraných koncentracích (1 a 

50nM).  Testované látky byly pipetovány ve vzestupných koncentracích. První čtyři 

jamky byly použity jako kontrolní (2 jamky obsahovaly 10µl média a 2 jamky 

obsahovaly 10µl DMSO). Měření po přidání testovaných látek probíhalo 24 hodin. 

 

 

 



35 
 

5. Výsledky 
 

5.1 Optimalizace kultivace buněk v mikrotitračních destičkách 
  

Zpočátku byly buňky buněčné linie HCT 8 nasazovány do 96 jamkové destičky 

v koncentraci 5 000 buněk na 100µl kultivačního média. Tato koncentrace buněk však 

byla příliš vysoká a docházelo tak k přerůstání buněk. Proto nebylo možné odečítat 

hodnoty cytotoxicity. Následně byla koncentrace buněk snížena na 2 000 buněk na 

100µl média. Při této koncentraci již nedocházelo k přerůstání buněk. 

 

 

5.2 Stanovení cytotoxicity PTX a jeho derivátů 
 

5.2.1 V izolovaných hepatocytech potkana 
 

Deriváty MP 211 a MP 260 byly testovány v koncentracích 0,2µM – 1,5µM. 

Deriváty MP 264 a MP 265 byly testovány v koncentracích 1µM - 5µM. Všechny 

deriváty byly porovnávány s paclitaxelem ve stejných koncentracích jako uvedené 

deriváty. Získané výsledky byly vyhodnoceny MTT testem. Všechny uvedené deriváty 

a paclitaxel byly testovány na buněčné linii získané ze zdravých potkaních hepatocytů. 
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Deriváty MP 211 a MP 260 

 
Obr. 5. Porovnání vlivu různých koncetrací derivátů MP 211, MP 260 a paclitaxelu na 

životnost zdravých potkaních hepatocytů po 24 hodinové inkubaci vyhodnocené MTT 

testem. 

 

Získané výsledky ukazují, že u obou derivátů i paclitaxelu dochází k mírnému 

poklesu životnosti buněk. Derivát MP 260 dosahuje ve všech uvedených koncentracích 

většího cytotoxického účinku než paclitaxel. Cytotoxický účinek derivátu MP 211 je 

srovnatelný s paclitaxelem do koncentrace 1µM. V koncentraci 1,5µM vykazuje větší 

cytotoxicitu než paclitaxel. 
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Deriváty MP 264 a MP 265 

 
 

Obr. 6. Porovnání vlivu různých koncentrací derivátů MP 264, MP 265 a paclitaxelu 

na životnost zdravých potkaních hepatocytů po 24 hodinové inkubaci vyhodnocené MTT 

testem. 

 

Výsledky měření ukazují, že u obou použitých derivátů i paclitaxelu na zdravých 

potkaních hepatocytech dochází k lineárnímu poklesu životnosti buněk.  

Při porovnání cytotoxického účinku derivátů MP 264 a MP 265 s paclitaxelem se 

ukazuje, že má PTX větší cytotoxický účinek než oba deriváty. A derivát MP 265 se 

jeví jako toxičtější než MP 264. 
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5.2.2 V buňkách HCT 8 
 

V testech cytotoxicity byl zjišťován vliv paclitaxelu a jeho derivátů na životnost 

nádorových buněk HCT 8. Životnost buněk byla zjišťována po 48 hodinové inkubaci 

v termostatu. Testy byly vyhodnoceny MTT testem a NRU testem. 

Byla porovnávána životnost buněk po přidání různých koncentrací 

antiproliferačních látek. Účinnost anitiproliferačních látek byla vždy porovnávána 

s účinkem paclitaxelu. Získané hodnoty byly zaznamenány do grafu jako závislost 

životnosti buněk (%) na koncentraci (nM) paclitaxelu a jeho derivátů. 

 

Deriváty MP 211 a 260 

 

Deriváty MP 211 a MP 260 byly testovány v rozmezí koncentrací 1nM - 750nM. 

Tyto deriváty byly porovnávány s paclitaxelem také v koncentracích 1nM – 750nM. 

Dosažené výsledky byly vyhodnoceny NRU testem. 

 
 

Obr. 7. Porovnání vlivu různých koncentrací derivátů MP 211, MP 260 a paclitaxelu 

na životnost buněk HCT 8 po 48 hodinové inkubaci vyhodnocené NRU testem. 

 

Výsledky zíkané NRU testem ukazují, že deriváty MP 211 a MP 260 mají nižší 

antiproliferační účinek než paclitaxel na buňky HCT 8. Při tomto testu dochází 

k lineárnímu poklesu životnosti buněk. Ve všech koncentracích vykazuje derivát MP 

260 nižší antiproliferační účinek než derivát MP 211. 
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Deriváty MP 264 a MP 265 

 

Deriváty MP 264 a MP 265 byly testovány v rozmezí koncentrací 1nM - 750nM. 

Tyto deriváty byly porovnávány s paclitaxelem také v koncentracích 1nM – 750nM. 

Dosažené výsledky byly vyhodnoce NRU testem a MTT testem. 

 

 
 

Obr. 8.  Porovnání vlivu různých koncentrací derivátů MP 264, MP 265 a paclitaxelu 

na životnost buněk HCT 8 po 48 hodinové inkubaci vyhodnocené NRU testem. 

 

 
Obr. 9. Porovnání vlivů různých koncentrací derivátů MP 264, MP 265 a paclitaxelu 

na životnost buněk HCT 8 po 48 hodinové inkubaci vyhodnocené MTT testem. 
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Výsledky z obou testů ukázaly, že deriváty MP 264 a MP 265 mají nižší 

anitiproliferační účinek na buněčnou linii HCT 8 než paclitaxel. Při NRU testu 

docházelo k lineárnímu poklesu životnosti buněk jak u derivátů MP 264 a MP 265, tak i 

u paclitaxelu. Derivát MP 265 vykazuje v koncentracích 25nM - 750nM větší 

antiproliferační účiněk než derivát MP 264. 

Při MTT testu dochází u obou derivátů i paclitaxelu k lineárnímu poklesu buněk. 

V koncentracích do 25nM má paclitaxel větší antiproliferační účinek než oba deriváty. 

Od koncentrace 50nM se jeví jako účinnější derivát MP 265. Výjimkou je koncentrace 

750nM, kdy má derivát MP 264 větší cytotoxický účinek než MP 265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5.2.3 X-Celligence test 
 

Deriváty MP 264 a MP 265 byly testovány pouze v koncentraci 1nM a 50nM. Tyto 

deriváty byly porovnávány s paclitaxelem ve stejných koncentracích, tj. 1nM a 50nM. 

Získané výsledky byly vyhodnoceny pomocí testu x-Celligence. 

 

 
Obr. 10. Porovnání vlivu 1nM koncetrace derivátů MP 264, MP 265 a paclitaxelu na 

životnost buněk HCT 8 v průběhu 24 hodinové inkubace testem X celligence. 

 

 
Obr. 11. Porovnání vlivu 50nM koncetrace derivátů MP 264, MP 265 a paclitaxelu na 

životnost buněk HCT 8 v průběhu 24 hodinové inkubace testem x celligence. 
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Naměřené výsledky ukazují, že při koncentraci 1nM nevykazoval žádný z derivátů 

ani samotný paclitaxel výrazný antiproliferativní účinek.  

Při koncentraci 50nM dochází u derivátu MP 265 a paclitaxel k časově závislému 

poklesu životnosti buněk do přibližně 16. hodiny od podání. Od 8. hodiny vykazoval 

derivát MP 265 vyšší antiproliferační účinek na buňky HCT 8 než paclitaxel. Při 

monitorování životností přístrojem x-Celligence neměl derivát MP 264 žádný 

významný vliv na proliferaci buněk. 
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6. Diskuze 
 

 Chemoterapie patří mezi významné metody užívané při léčbě nádorových 

onemocnění. Má však i svá negativa. Hlavním jejím negativem je nespecifický účinek, 

který spočívá v působení jak na zdravé, tak i na nádorové buňky. Tento nespecifický 

účinek způsobuje řadu nežádoucích účinků. A proto je dnes snaha o vytvoření cílených 

chemoterapeutik, které by působily selektivně na nádorové buňky (Přibylová a kol. 

2010). 

 V posledních letech byla připravena řada konjugátů PTXu pro cílenou terapii. 

Lee a kolegové (2008) připravili konjugát PTXu s kyselinou hyaluronovou, který ve 

vodném prostředí vytváří nanomicely. Tento derivát vykazuje vyšší cytotoxicitu u 

nádorů s expresí receptorů pro kyselinu hyaluronovou. 

 Li a kolegové (2007) připravili derivát PTXu s peptidem, který se specificky 

váže na extracelulární doménu ErbB2 a tím inhibuje buněčnou proliferaci nádorových 

buněk obsahujících EbrB2. 

Pro cílenou terapii byl také připraven konjugát PTX s monoklonálními 

protilátkami, které jsou více selektivní a rozpustnější než samotný PTX (Guillemard, 

Saragovi 2001). 

  V ÚEB AV Praha byly syntetizovány konjugáty PTX s peptidy, které byly 

připraveny modifikací peptidového hormonu GnRH. Použité peptidy jsou agonisty 

GnRH receptorů, které se nacházejí také ve zvýšené míře v nádorových prsních 

buňkách. V loňském roce byly testovány deriváty MP 264 a MP 265 na buněčné linii 

prsního karcinomu MCF 7. Tyto deriváty byly analyzovány pomocí MTT testu a testu 

NRU. Derivát MP 265 vykazoval v MTT testu vyšší antiproliferativní účinek než PTX. 

Antirpoliferativní účinek MP 264 byl srovnatelný s PTX (Přibylová a kol. 2011). 

 Cílem této diplomové práce bylo zjištění účinku výše uvedených derivátů na 

buněčnou linii kolorektálního adenokarcinomu HCT 8 a primární kulturu hepatocytů 

potkana. Ani buněčná linie HCT 8 ani hepatocyty neobsahují receptory pro GnRH, a 

proto by uvedené deriváty měly mít omezený vstup do těchto buněk a tím i nižší účinek 

na viabilitu buněk.  

 Pro testování cytotoxicity byl u primární kultury hepatocytů použit pouze MTT 

test. Tyto buňky jsou v porovnání s buněčnou linií HCT 8 mnohem méně přisedlé 

k povrchu mikrotitrační destičky a velmi snadno se uvolní do média. Při NRU testu se 
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používá řada roztoků k oplachování buněk, při kterém by snadno došlo k odplavení 

buněk hepatocytů do média a tím ke zkreslení výsledků. Testování cytotoxicity derivátů 

PTX ukázalo, že deriváty MP 211 a MP 260 vykazují vyšší cytotoxicitu než samotný 

PTX. Určité rozdíly v cytotoxickém působení PTX na hepatocyty v experimentech 

provedených v různých dnech byl zřejmě způsoben rozdílnou životností a kvalitou 

hepatocytů v primárních kulturách. 

 Na buněčné linii byly deriváty MP 211 a MP 260 testovány pouze NRU testem 

z důvodu nedostatečného množství těchto látek. Oba deriváty vykazovaly v buněčné 

linii HCT 8 nižší antiproliferativní účinek než PTX. 

 Účinek derivátů MP 264 a MP 265 na viabilitu na buněčné linii HCT 8 byl 

testován jak MTT, tak NRU testem, tak i pomocí systému x-Celligence. Testy MTT a 

NRU určí viabilitu buněk na konci experimentu (po 48 hodinách po přidání testované 

látky do média s buňkami). Při porovnání výsledků získaných oběma metodami se 

ukázalo, že při NRU testu vychází vyšší viabilita buněk než při testu MTT. A také 

směrodatné odchylky byly při NRU testu výrazně nižší. Rozdílné výsledky těchto testů 

mohou být způsobeny rozdílným principem obou metod i rozdíly v postupu. Přístroj x-

Celligence zaznamenává impedanci, kterou způsobují buňky přisedlé na dno destičky se 

zlatými elektrodami. Tímto přístrojem lze tedy kontinuálně sledovat přírůstek 

impedance (který odpovídá přírůstku buněk) během celého experimentu. 

 V buňkách HCT 8 derivát MP 264 vykazoval výrazně nižší antiproliferativní 

účinek než PTX při všech metodách hodnocení. Derivát MP 265 měl mírně nižší 

antiproliferační účinek než PTX pouze při vyhodnocení testem MTT, při použití testu 

NRU a x-Celligence derivát MP 265 snižoval viabilitu srovnatelně, či dokonce více než 

PTX. 

 Při testu x-Celligence byly použity pouze dvě koncentrace testovaných látek (1 a 

50nM). PTX, MP 264 i MP 265 v koncentraci 1nM neovlivnily životnost buněk HCT 8 

monitorovanou přístrojem x-Celligence. Zatímco derivát MP 264 při koncentraci 50nM 

výrazně viabilitu buněk neovlivňoval, PTX i MP 265 viabilitu buněk výrazně snižovaly. 

Mírný nárůst impedance v prvních 4 hodinách po podání PTX a MP 265 byl běžně 

pozorován i při testování jiných cytostatik a je zřejmě způsoben zvětšením buněk 

přecházejících do apoptózy. 

 Na základě testů cytotoxického/antiproliferačního účinku nových konjugátů 

PTX s peptidovými agonisty GnRH na buněčnou linii HCT 8 a primární kulturu 

hepatocytů potkana se nejvíce nadějnou látkou jeví konjugát MP 264. Tato látka měla 
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výrazně nižší toxický účinek na hepatocyty i nižší antiproliferační účinek na buňky 

HCT 8, které nemají receptory pro GnRH. Lze tedy předpokládat, že vstup derivátu MP 

264 do těchto buněk je výrazně omezen. Naopak v prsních nádorových buňkách MCF 7, 

které mají receptor pro GnRH, byl antiproliferační účinek MP 264 srovnatelný s PTX. 

Bude však nezbytné další testování tohoto derivátu v jiných buněčných liniích a in vivo 

na laboratorních zvířatech s experimentálními tumory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

7. Závěr 
 

Dosažené výsledky lze shrnout do několika bodů: 

 Byly optimalizovány metody stanovení životnosti buněk MTT a NRU. Výsledky 

získané NRU a MTT testem se mírně liší, každá z metod má své výhody a 

nevýhody. Pro buněčné linie se zdá být výhodnější použití NRU metody, pro 

hepatocyty metody MTT. 

 V buněčné linii HCT 8 vykazovaly konjugáty MP 211, MP 260 a MP 264 

výrazně nižší antiproliferační účinek než samotný PTX. 

 V primární kultuře hepatocytů měly konjugáty MP 211 a MP 260 vyšší 

cytotoxicitu než PTX, naopak konjugáty MP 264 a MP 265 byly méně 

cytotoxické než nekonjugovaný PTX. 

 Konjugát MP 264 je nadějnou látkou vhodnou pro další testování. 
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Seznam zkratek 

 
ATCC – American Tissue Cell Collection – Americká sbírka tkáňových kultur 

Bax – gen indukující apoptózu 

Bcl-2 – B-cell lymphoma 2 – protein regulující apoptózu 

BRCA 1,2 – tumorsupresorové geny („breast cancer“) 

CYP – cytochrom P450 

DMEM – Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium – komerční kultivační médium 

DMSO – DiMethylSulfOxid 

EGTA – EthyleneGlycolTetraacetic Acid – ethylenglycoltetraoctová kyselina 

ER – Estrogen Receptor (receptor pro estrogeny) 

FBS – Fetale Bovine Serum – fetální hovězí sérum 

FCS – Fetal Calf Serum – fetální hovězí sérum 

FR – Folate Receptor (receptory pro kyselinu listovou) 

GnRH – Gonadotropin Releasing Hormone – gonadotropiny uvolňující hormon 

HER 2 – onkoprotein, kóduje transmembránový receptor růstového faktoru 

HRT – Hormonal Replecement Therapy - hormonální substituční terapie 

HS – Horse Serum – koňské sérum 

ISOM – směs médií tvořená HAM F12 a Williams v poměru 1:1 (pracovní název 

média) 

LH – luteinizační hormonon 

MAP – mikrotubuly asociované proteiny 

MTT – 3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromid 

Nab – nanočástice vážící albumin 

NRU – Neutral Red Uptake test – test pomocí neutrální červeně 

p53 – protein 53 

PBS – fosfátový pufr se solemi 

PTX – paclitaxel, taxol 

RPMI – Roswell Park Memorial Institute – komerční kultivační médium 

T-E – trypsin-EDTA (EthylenDiamineTetraacetic Acid) 

TNFα – Tumor Necrosis Factor α (tumor nekrotizující faktor α) 

ÚEB AVČR – Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky 
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